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 ٕإن إمحلس صل ثـاىل حنمسٍ ووس خـني ابصل ثـاىل ووس خلفٍص وهـوذ ابصل ثـاىل من رشور ٔأهفس يا

 ومن سُئات ٔأؾامًيا  من هيسٍ شل ثـاىل فال مضي هل ومن ًضَي فال ُادي هل،

 ؤأصِس ٔأن ال ٕإهل ٕإال شل وحسٍ ال رشًم هل ؤأصِس ٔأن محمسإ ؾحسٍ ورسوهل 

 ،مث ٔأما تـس،   

 

 جنخاب إحل

 إحلج تفتح إحلاء ٔأو هرسُام فاًلصإءاتن متوإحصاتن  -1

 وكِي) إحلَج( ابًفتح إمس ٌَفًصضة،  -2

 فالن إحلَج ودصج ٕإىل إحِلج. هوى، ًـين إًلعس   ابًىرس )وإحِلج(

و من ٔأراكن إإلسالم وفصوضَ ًلوهل ثـاىل:  -  ُو

" ِ   إًيَاِس  ؿََل  َوضِلَ
 
خََعاَع إ َِ َسِخِاًل   ِحجُّ إًَْحُِْت َمِن إس ْ َْ َ ً" 

 متفق ؿَََ....." تين إإلسالم ؿل مخسوحلسًث إجن معص ريض شل ؾيَ :"  -

و وإحة مؽ إًـمصة يف إًـمص مصة  .ُو

 -ثلًصحا – 22وحىت إدلكِلة من ُيا  ويف إحللِلة التس أٔن ورشح ظفة إحلج كدي أٔن هحسأٔ،  ) 

  أٔفضي(حتسث إًض َخ ؾن وظف ؿام علياسم إحلج وسامؿَ من إًض َخ  

 

 من مادة إًفلَ  ةثاًثإحملارضة إً 
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و وإحة مؽ إًـمصة يف إًـمص مصة ًلوهل ثـاىل :" - وإُو ِ  إًَْحجَ  َوَأثِمُّ ْمَصَة ضِلَ ـُ  " ،َوإًْ

وؾن ٔأيب ٍُصصة ريض شل ؾيَ كال: دعحيا رسول شل ظل شل ؿَََ وسظل فلال :"ًبهٔيا إًياس  

فسىت، حىت كاًِا ؿام اي رسول شل؟  ٕإن شل كس فصض ؿََنك إحلج حفجوإ  فلال رخي: ٔأكِّ 

رسول شل ظل شل ؿَََ وسظل: " ًو كَت هـم ًوحدت وعلا إس خعـمت، مث كال: جالاث، فلال 

 ذروين ما حصنخنك"

 مصة.يف إًـمص فِشإ دًَي ؿل وحوب إحلج  

 ، ؾن ؿائضة ريض شل ؾهنا ٔأهنا كاًت : اي رسول شل :وحوب إًـمصة  

   إحلج وإًـمصة" :ن هجاد ال كتال فَُِي ؿل إًًساء من هجاد؟ كال: هـم ؿَهي 

 ولكمة " ؿَهين"  ًفغ من ٔأًفاظ إًوحوب، ٔأكول: ؿََم ٔأن ثفـي نشإ ٔأي ًَزمم ٔأن ثفـي،

 فِشإ دًَي ؿل وحوب إًـمصة. 

 ؟ وإًـمصة فَِ ذالف تني إًـَامء ُي يه وإحدة ٔأم ال ، إحلج ًُس فَِ ذالف تني إًـَامء

يَة، ك إإلمام مازل وإإلمام ٔأتو حٌَفة   ،كاال توحوهبا وإإلمام إًضافـي وإإلمام ٔأمحساال ٔأهنا س ُ

 :وإٔلدةل ؿل وحوب إًـمصة  

  ن هجاد ال كتال فَِ إحلج وإًـمصة"حسًث ؿائضة كال:" ؿَهي* 

  إًـمصة يف إحلج ٕإىل ًوم إًلِامة" وؾن إجن ؾحاس:" دذَْت * 

 وإًـمصةدذَت فَِ : ٔأي إكرتهت تَ ، ًـين جيوز ٔأن ًفـي إًلارن إحلج 

 ) إًلارن ُو هوع من ٔأهوإع إًًسم وس َبئت ثفعَهل(،

 : ٔأثُت معص ريض شل ؾيَ فلال اي ٔأمري إعلؤمٌني ٕإين ٔأسَمتيب من مـحس كال وؾن إًعُّ  * 

سًت ًس ية هخِم" ست إحلج وإًـمصة مىتوتني ؿيَل فوٕإين وخ ُُ  .بََُٔت هبام، كال: 
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 وس َبئت ُشإ إحلسًث " ُحج ؾن ٔأتَم وإؾمتص"ومن إٔلدةل* كول إًييب ظل شل ؿَََ وسظل :* 

و كول ٔأمحس وإًضافـي.يف إًـمص مصة اكحلج  وإذلي ؿَََ إًلول إًصإحج ٔأن إًـمصة وإحدة   ، ُو

 

 ورشط إًوحوب مخسة:

 ) ًوُس إٍمتَزي فِو ًلال يف رشوط إًعحة( إإلسالم وإًـلي وإًحَوغ 

ٓ  نامل إحلًصة  ، ن ؾن جحة إإلسالم ومعصثًَىن ًعحان من إًعلري وإًصكِق وال جيزئب

 ، سلط  إًوحوب ؾيَ فَو ٔأن ظحَا ظلريإ جح ٔأو إؾمتص حُىتة هل يف حس ياثَ وال جُ 

حلسًث إجن ؾحاس ٔأن إمصٔأة رفـت ٕإىل إًييب ظل شل ؿَََ وسظل ظحَا ؛ فَزيمَ ٔأن حيج مصة اثهَة

 واكن ظحَا رضَـا، "فلاًت: ٔأًِشإ جح؟ كال: هـم وزل ٔأحص

شإ من هصم شل ؾز وخي ؿل إًـحَسفرلإ إٍمتَزي ًُ   س رشط حصة  يف إحلج ُو

 إًـؼمي من ظيب ال ًـلي،ٔأن ًعح ُشإ إعلًسم  

  روإٍ مسظل " هـم، وزل ٔأحص"وإٔلب ًبٔذش مثي حس ياثَ ٔلهَ ُو إذلي ٔأؿاهَ ؿل ُشإ إخلري  

ـَ وؾيَ ٔأًضا مصفوؿا: ََ جحة " ٔأميا ظيب جح مث تَف فـَََ جحة ٔأدصى، ؤأميا ؾحس جح مث ؾخق ف

 حصَح ٔأدصى"

يا حيسد إحلس إًفِعي تني حصة إحلج وؿسمَ فٕان تَف إًعلري ٔأو ؾخق إًصكِق كدي إًوكوف،  ُو

  -ؾن جحة إإلسالم ٔأو تـسٍ ٕإن ؿاد فوكف يف وكتَ ٔأحزٔأٍُو  إًوكوف تـصفة ،  

و جفص ًوم إًيحص ًوُسإًوكوف تـصفة هل وكت إهتػِاء  ٔأن : مـىن ذزل  إًلصوب،  ُو

و من إًلصوب ٕإىل إًفجص مفن ٔأرإد ٔأن ًلفسامَ ي حـي وكتا م وشل ؾز وخ  ح فَِ ُو

 وكف يف ُشإ إًوكت،  
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 ، وإًوكوف تـصفة من ٔأؾؼم مٌاسم إحلج ومن فاثَ ؾصفة فاثَ إحلج

 طل حيج. تـصفةومن فاثَ إًوكوف ، فدـس ٔأذإن جفص ًوم إًيحص من جحَ فلس جح  

 ٔأن ًحلى ٌَلصوب إًعحاح وحة ؿَََ  من وكف يف ٕإىل إًلصوب ؟ما مـىن إًوكوف تـصفة 

 . ومن ٔأرإد ٔأن ًًتؼص تـس إًلصوب فهل ذزل فاًلصوب وكت إدلفؽ 

 ، جفص ًوم إًيحص ؾيسفاًوكوف تـصفة من إٔلراكن ًًهتيي 

فَو تَف إًعيب إًعلري تـس إًوكوف تـصفة ) انم فاحتظل مثال(  ٔأو ؾخق إًصكِق تـس إًوكوف تـصفة 

 فجص فَو رحؽ ووكف مث ؿاد حَص جحَإً ٕإىل ؿل وكت ؾصفة وابيق

 ُو إًفجص  فوكت إٍهناًة ،ًوو ؾخق ؿل ؾصفة ًعح جحَ 

 فظل ًلف تـس إًحَوغ ٔأو تـس إًـخق يف ُشإ إًوكت ال ًعح.

 ٔلهنام ٔأثَا ابًًسم حال إًىامل، 

 كال إجن ؾحاس:" ٕإذإ ٔأؾخق إًـحس تـصفَ ٔأحزٔأٍ جحَ": كال إإلمام ٔأمحس 

 ٔأو كاران طل جيزيء ؾيَ ما طل ٍىن ٔأحصم مفصدإ  -ًفةٔأي إعلزد -فٕان ؾخق جبمؽ 

 وسـى تـس ظوإف إًلسوم. 

  إإلحصإم : مفصد ٔأو كارن ٔأو ممتخؽ

 -حتَة مىة س حـة ٔأصوإط -: ًسذي مىة ًعوف ظوإف إًلسوم إعلفصد وإًلارن

 ٔلهَ ال ًؤدي إًـمصة، وهل ٔأن ٌسـى سـي إحلج تـس ُشإ إًعوإف فِو خمري.   

حلى يف مىة ٕإىل إحلج ، فال ًيفـَ ُشإ إحلنك   ةؤدي إًـمص : ًسذي ًإعلمتخؽ   . وحيي ًو
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 فصإد وإًلصإن:إٍمتخؽ وإالٕ  وإًفصق تني

ؼي مبىة  تـس إًـمصة ٔأن إعلمتخؽ ًخحَي من ٕإحصإمَ   ًو

و س ية - ظوإف إًلسوم ًىن ًعوفٔأما إًلارن وإعلفصد ًؼي حمصما   ٔأول ددوهل مىة  -ُو

ي ابًسـي وهبشإ   و إًسـي حسكس كام تبٔ ٍىون فهل ٔأن ًـّجِ  ٔأراكن إحلج ُو

 وحِامن ًعوف يف إٍهناًة ًن ٍىصرٍ، 

 

 ؾخق إًـحس وتَوغ إًعيب من ٔأهَ ٍصحؽ ٕإىل ؾصفة وتشزل ٍىون إس خثىن  

شإ رهن–وكؽ يف حال ؿسم إًحَوغ ، تبٔهَ سـى ٔلن سـََ حِامن وكؽ   ، ُو

يا ًلًوون ٔأهَ ٔأدى رنيا من ٔأراكن إحلج وطل ٍىن يف حال إً  ىاملُو

 والتس ٔأن ٍىون إٔلرتـة ٔأراكن يف حال إًىامل، وهلول هل ٔأن ًـَسٍ مصة ٔأدصى 

 ٕإذن رس إعلسبةٔل ٔأن إًسـي ال ًخىصر،  رشع جماوزة ؿسدٍ وال حىصإٍرال جُ سـي 

 ، فٌحن فِميا ماذإ ًلول إحلياتةل،فِي ُشإ ؿَََ دًَي؟ ىًصس ٔأن حنلق إعلسبةٔل

؟ٌرشع حىص  ر والفِي إًسـي فـال ال ًخىص   ، إٍر  إًصإحج ٔأهَ جيوز حىصإٍر

 ٕإذن يف ُشٍ إحلاةل ًـَس إًسـي مصة ٔأدصى، 

 فاس خسإمتَ مرشوؿَ وال كسر هل حمسود.، خبالف إًوكوف جيوز حىصإٍر 

  إإلسالم ًعح جح إًعيب وال ٌسلط ؾيَ جحة* :  ٕإذن 

 ـى،**  ٕإن ؾخق إًـحس وتَف إًعيب تـس إًوكوف تـصفة ؤأدرك وكت ؾصفَ جيزئَ ما طل ٍىن س

 .ونشإ جتزئ إًـمصة ٕإن تَف ٔأو ؾخق كدي ظوإفِا، كال ٔلن إًسـي ال ٌرُشع حىصإٍر  
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ويه ملِسة ابًـصف، مبـىن ٔأن من ٌسىن مىة خيخَف معن :  الاس خعاؿة إًرشط إخلامس:

  ،ٌسىن جبوإر إحلصم خيخَف معن ٌسىن يف إلٓفاق، خيخَف معن ٌسىن يف إًحالد إًحـَسة

 ش يف ٔأمٍصاك خيخَف جحَ معن ٌسىن يف مرص فألؿشإر ختخَف،هل إس خعاؾخَ مفن ًـُ كٌ 

 ،ٔلن الاس خعاؿة ٔأن ميسل إًزإد وإًصإحةل 

فاكن إًزإد ؾحارة ؾن ظـام ورشإب، إًزإد وإًصإحةل اكهت حلِلة يف إٔلًفاظ إًفلَِة إًلسمية 

 فاًزإد وإًصإحةل نياًة ؾن مسل إعلال إذلي ًحَلَ،ٔأما إلٓن ،ورإحةل ثحَلَ

َة  اس َارة إًَوم ال ٌس خعَؽ ٔأن ًشُة ٕإىل إحلج هب مفن دلًَ  ٕإمنا حيخاج ٕإىل ثبٔصريإت دًو

 ٔأو ابدصة.كس ٌس خبٔحص ظائصة  فٕاهَ ماال وموإجَق،ٕإمنا ًو مسل

 : ثعَح علثهل يف إًعحة وثعَح علثهل يف حضمخَ ، يه مسل زإد ورإحةل ثعَح علثهل

 سَ فِشإ كري مس خعَؽًـين رخي ذو وخاُة مـَ مال حيج تعًصلة ال ٍصضاُا ُو ًيف 

 فالتس فهيا من إؾخحار حضمخَ، 

 وؾن ٔأوس ريض شل ؾيَ يف كوهل ؾز وخي ُي إًـظل.إإلمام إًرتمشي: إًـمي ؿَََ ؾيس أٔ كال 

 كال: كِي اي رسول شل وما إًسخِي؟كال: "إًزإد وإًصإحةل"" من إس خعاع ٕإًََ سخِال" 

 ،  حيخاج زإد ٔأو رإحةل كال ؾىصمة: الاس خعاؿة: إًعحة ، ُشإ ابًًس حة علن ال

 ٌَحج. س خعَؽم  شإ كرييه إًعحة، وخشط أٓدص يف مىة مًصغ فِ إس خعاؾخَفضرط يف مىة 

 .ٔألكَ ٔأي ظـامَ، وؾلدخَ ٔأي رهوتخَ لكَ وؾلدخَ.تبٔ وكال إًضحاك: ٕإن اكن صااًب فََؤإحص هفسَ 

من ًصإحةل ًلسر تَ ؿل حتعَي إًزإد وإ ٔأي مسل ماالسل ما ًلسر تَ ؿل حتعَي ذزل: ٔأو مِ 

 ، ثرشط هوهَ فاضال ؾام حيخاخَ من نخة ومسىن وذادمإًيلسٍن ٔأو إًـصوق، 

 ٔلن ُشٍ حوإجئ ٔأظََة.
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 .لَ إحلج زإئسإ ؾن حاحتَ إٔلظََةوإًخـحري تعَلة ٔأدصى: الاس خعاؿة ُو مسل مال ًحَّ 

شُة ٌَحج؟ ال ، مفثال :  رخي ؾيسٍ حمي تَ تضاؿة ُي ًَزمَ ٔأن ًخِؽ إًحضاؿة ًو

 ًىن ًو فَِ ما ًٍزس ؾن حاحتَ إٔلظََة  حصفتَ ٔأو جتارثَ،  حاخة ٔأظََة ٔلن ُشٍ 

 فَِزمَ ٔأن ًخِؽ إًزايدة وحيج هبا.

ىفهيا ٌَحج، ُي جية ؿَهيا ٔأن ثخِـَ ًخحج؟ الإمصٔأة متخسل من إًًزية  مثال أٓدص : ، ما ثزٍتن تَ ٍو

 .ٔلن حٍزن إعلصٔأة من إحلاخات إٔلظََة، ٔأما ًو زإد ؾهنا فتحَؽ ما ًَزهما ٌَحج

ة إًيفلة ؿَهيم جية ؿَََ ٔأن ًرتك جي: مفن ؤأن ٍىون فاضال ؾن مؤهخَ ومؤهة ؾَاهل ؿل إدلوإم

 : ٔلن كسميا رمبا من اكن ٌسافص ٌَحج ال ًـود،ؿل إدلوإمهلم ما ٍىفهيم ، 

شإ إًخفىري ٕإىل إلٓن موحود يف تـغ كصى ٔأفًصلِافاًفلِاء إصرتظوإ ؿل إ    -دلوإم ًـهل ميوت ُو

 ٕإمنا يف إًوكت إعلـارص ال ًَزمَ إدلوإم ٕإمنا ٍىفي مؤهخَ ٌرلُاب وإًصحوع،

 .ٕإىل ٔأن ًـود إًصإحج ذنإٕ مصة ٔأدصى، ًرتك هلم ما ًليهيم حلني ؾودثَ  

 ث :حلسً ٔلهنا هفلات رشؾَة جتة ؿَََ ًخـَق هبا حق أٓديم فُلسمت

ؽ من ًلود"  " نفى ابعلصء ٕإمثًا ٔأن ًضَِّ

 فلط. وكسمَ يف إًصؿاًة الجن محسإن، وإًاكيف: ٕإىل ٔأن ًـود   -روضة إًياػص -كال يف إًصوضة

 كاهل يف إًفصوع.

 :  ًـين إًسـي ٕإىل إحلج،  ًزمَ إًسـي فوًرإمفن هكَت هل ُشٍ إًرشوط 

 فور ٔأو ؿل إًرتإيخ، ًـين إحلج كس ًبئت ؿل إً ، مسبةٔل إًفورًة يف إحلج

 ، فلس ٍىون إًضرط مـَ مال ًىن ًؤدص إحلج، وخشط وحة ؿَََ إحلج فورإ
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 .: إحلج ؿل إًفورًة ٕإذإ مسل إًزإد وإًصإحةل لولإحلياتةل ث

 ِتياًء ؿل ٔأن إٔلمص ٌَفور،فِبمٔث ٕإن ٔأدَصٍ تال ؿشر 

 ٔأمحس  روإٍ :" ثـجَوإ ٕإىل إحلج فٕان ٔأحسمك ما ًسري ما ًُـصض هل"وحلسًث  

ؤأما ثبٔذرٍي ؿَََ إًعالة وإًسالم ؤأحصاتَ فِحمتي ٔأهَ ًـشر وروفَ ؿل إعلسًية من إعليافلني 

 ورشك فاكن ُشإ ؿشر  اكن حول إًىـحة ًعوفون ؾصإاي واكن ُياك ٔأظيام، وإٍهيود وكريمه

 .يف ثبٔذري جح إًييب ظل شل ؿَََ وسظل

و مٌفي رشؿًا ٕإن اكن إًعًصق أٓمٌا ٔأو يف إًعًصق ٔأمن ٔلن ٕإجياب  إحلج مؽ ؿسم ذزل رضر ُو

 :" ال حصهة إًححص ٕإال حاًخا ٔأو مـمتًصإ ٔأو كازاًي يف سخِي شل"سًث حلًوو حبصإ،  

 

   -ًوو إمصٔأة-ًزمَ ٔأن ًلمي انئًحا حًصإ ًـشر نـىرب ٔأو مصض ال ٍُصىج جصؤٍ  فٕان جعز ؾن إًسـي

ـمتص ؾيَ  .حيج ًو

  "إحلج ؾن إعلـضوب  " إًـاحز ٔأو يف تـغ إًىتةمسبةٔل إحلج ؾن 

و ًفغ ًـرب تَ إًفلِاء ؾن إًـجز ؾن إحلج  ، إعلـضوب: رخي تَ مصض وال ٌس خعَؽ ُو

 . ) قَحوتَ، ٔأو مصض مزمن اكًضَي(ٔأن حيج هبشإ إعلصض

 ٌوضرتط ًِشإ إًيائة إحلص ٔأن ٍىون جح ؾن هفسَ.

إحلج  يف فًصضة شلإجن ؾحاس ٔأن إمصٔأة من دثـم كاًت: " اي رسول شل ٕإن ٔأيب ٔأدرنخَ حلسًث 

 ، متفق ؿَََ جي ؾيَ"ػن ٌس خوي ؿل إًصإحةل ٔأفبجٔح ؾيَ؟ كال: " حأٔ ال ٌس خعَؽ  إهحري  اص َز

ظل مٌَ حوإز هَاتة إعلصٔأة  ـُ  ؾن إًصخي، كال يف إًرشح:  فِشٍ إمصٔأة جحت ؾن رخي ف

 إًصخي ؾن إعلصٔأة. هَاتة  ال هـظل فَِ خماًفا فـىسَ ٔأوىل ٔأي



 لشيخ ماجد شاهينل         2شرح الدليل    في  منار السبيل

                                                 ~ 9      ~ 
 هـ1437–1436الفرقة الثانية عام                                                     معهد شيخ اإلسالم العلمي

 . وإًصإحج ٔأهَ من ٔأي ماكن احز ٔلهَ وحة ؿَََ نشزل: ٔأي من تدل إًـمن تدلٍ

 ٔلن ُياك فصق تني إًوحوب وإٔلدإء ، 

 ُي ًَزمَ ٔأن ًـني من تدلٍ؟ ال ًَزمَ 

: مبـىن ٔأهَ ؿنَي انئحا وكال جح ؾين وكدي إإلحصإم وجيزئَ ذزل ما طل ٍزل إًـشر كدي ٕإحصإم إًيائة 

 ما تـس إإلحصإم وصفاٍ شل مفا دإم ٔأحصمُيا ٍىون إًـشر كس زإل فال ًعح إًيائة، أٔ  ئ،جص 

 .خيصج مٌَفلس دذي يف إًًسم فال  

 

 تبٔظي إًرشع ٔأو إبجياب ؿل هفسَ كدي ٔأن ٌس خًِةٔأو إًـمصة  مات من ًزمَ إحلجفَو 

ـمتص ؾيَ    وحة ٔأن ًُسفؽ من حصنخَ علن حيج ًو

 ؤحٍصًصخي ه  -كدي إًلسمة -فصضيا ٔأهَ مات واكن وإحدا ؿَََ؟ خنصج من إًرتنة

ـمتص  شُة ٕإىل إًـمصة ٔأو إحلج حيج ؾيَ ًو  ،ًو

حلسًث إجن ؾحاس ٔأن إمصٔأة كاًت : اي رسول ًوو طل ًوِص تشزل ٔلن إًلضاء ٍىون تعفة إٔلدإء  

 شل ٕإن ٔأيم هشرت ٔأن حتج فظل حتج حىت ماثت، ٔأفبٔحػج ؾهنا؟ كال : هـم، حػجي ؾهنا، 

 شل فاصل ٔأحق ابًوفاء"  ٔأنيِت كاضَخَ؟ إكضوإن ٔأرٔأًِت ًو اكن ؿل ٔأمم دٍْ 

 : ُشإ رشط يف إًيائة ٔأن ٍىون حصإ وجح  وال ًعح ممن طل حيج ؾن هفسَ جح ؾن كرٍي

 ؾن هفسَ.

  : مبـىن ٔأهَ ٕإن طل حيج ؾن هفسَ وجح ؾن ُشإ إًصخي فٕان فـي إهرصف ٕإىل جحة إإلسالم

 إهرصفت ُشٍ إحلجة ٕإىل جحة إإلسالم،
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 ٔلن إًييب ظل شل ؿَََ وسظل مسؽ رخال ًلول:، اوذلزل إًيَة يف إحلج ال ًُلاس ؿَهي 

 ًحَم ؾن ُصربمة، كال: جحجت ؾن هفسم؟ كال : ال، كال: جح ؾن هفسم مث جح ؾن صربمة" 

 كال إًحهيلي: ٕإس يادٍ حصَح ويف ًفغ: " ُشٍ ؾيم وجح ؾن صربمة"  

  ٔأن جتس ًِا زوخا ٔأو حمصما: وحًزس إعلصٔأة رشظا سادسا

 حلسًث إجن ؾحاس:إًسخِي، ٔلهنا حيصم ؿَهيا ٔأن جسافص تال حمصم  كال ٔأمحس: إحملصم من

 "" ال جسافص إمصٔأة ٕإال مؽ حمصم وال ًسذي ؿَهيا رخي ٕإال ومـِا حمصم

 وحمصهما، فَو فصضيا إمصٔأة كادرة ؿل هفسِا فلطًِا إًوحوب ٕإن اكن ؿل إعلصٔأة فِىون  

 فِي وحة ؿَهيا إحلج؟ ال، يه ًُست مس خعَـة، 

 وال ؿشر ًِا،  حمصم ًِا ٔأهَ س َحج ويه جس خعَؽ؟ وحة ؿَهيا ٔلن إحملصم ُوخس فَو ظادف 

 ًو رفغ إحملصم؟ ُيا ال زإل إًـشر موحودإ، 

 إمصٔأة دلهيا ٔأموإل نثرية وال حمصم ًِا؟ ال جية ؿَهيا ٕإال مبحصم ثسخة إًسفص ًوُس إحلج،

 فِجة ؿَهيا تسون حمصم. فَو إمصٔأة من مىة ٌسلط ؾهنا ُشإ إًرشط 

 ، فال حمصمِة ًعلري ابًف ٔأو كارب إًحَوغ، ٔأو كارب إًخلكَف  ملكفأأن ٍىون  : رشوط إحملصم و

 ٔلهَ من سخِهل، ٔأحصثَ وؿل إًزإد وإًصإحةل ًِا وهلوثلسر ؿل ، جميون ًـسم حعول إعللعود و 

 م ؤأحزٔأُاصُ فٕان جحت تال حمصم حَ  

 .وٕإن مات إحملصم يف إًعًصق مضت يف جحِا 

 ًلوهل ظل شل ؿَََ وسظل : وإًصإحج وحوب إحملصمففهيا ذالف  إًعححة إلٓمٌةٔأما مسبةٔل • 

  حمصم"ذي  " ال حيي المصٔأة ثؤمن ابصل وإًَوم إلٓدص ٔأن جسافص مسرية ًوم تََةل ٕإال مـِا

 هََو 54مسرية ًوم تََةل ٔأي 
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شإ إًخلَِس ال ًُلعس من إحلسًث   صمٕإمنا ٔأي سفص ًُلرص فَِ إًعالة ًَزهما فَِ حمُو

 .ٔأي ٔأكي يشءؿل سخِي إًخعلري  " ًوم تََةل "وكول إًييب ظل شل ؿَََ وسظل  

  .فلك ما ًثخت يف إًـصف سفص ًلرص فَِ إًعالة ًَزهما فَِ حمصم 

 

 تـــاب إإلحػػصإم

و ٔأول رهن من ٔأراكن إحلج وإًـمصة و وإحة من إعلَلات ُو  ، ُو

  وال تس من إًخفصكة تني إًصهن وإًوإحة وإعلس خحة

 ) فسًة(  ًو سلط إًوإحة حص إحلج مؽ إدلم :إًوإحة  ًو فلس إًصهن تعي إحلج ،   إًصهن :

ية حص جحَ وال فسًة ؿَََ. إعلس خحة:  ًو فلس س ُ

 مفا ُو إإلحصإم:  ُو هَة إحلج وإدلدول يف إًًسم مفن طل حيصم تعي جحَ ،

و وإحة من إعلَلات ٔلهَ ظل شل ؿَََ وسظل وكَت إعلوإكِت،   ُو

 : مفَلات إحلج هوؿان

 ٔأماهن وتدلإن موحودة ال جيوز علن حيج ٔأو ًـمتص ٔأن ًسذَِا ٕإال حمصما   :مِلات ماكين

  ) صوإل وذو إًلـسة وؾرش من ذي إحلجة( ٔأوكات ًعح فهيا إحلج   :مِلات زماين 

  ، وطل ًيلي ؾيَ ٔأو ؾن ٔأحس من ٔأحصاتَ ٔأهَ جتاوز مِلاات تال ٕإحصإم

) ٔأتَار ؿيل(. تُهنا وتني إعلسًية س حـة ٔأمِال  ذو إحلََفة : ) ٔأُي إًضامل(  ٔأُي إعلسًيةمفَلات *

 ك ثلًصحا544 -ٔأو س خة ويه ٔأتـس إعلوإكِت من مىة تُهنا وتني مىة ؾرشة ٔأايم

، كًصة دصتة هََو 184 ٔأو رإتف ثحـس ؾن مىة حوإيل إجلُْحفة : ) إًلصب( ** ٔأُي إًضام ومرص

 مِال ومن ٔأحصم من رإتف فلس ٔأحصم كدي إعلَلات تُسري كصب رإتف تُهنا وتني مىة مخسة أٔ 
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  هََو( 04تُهنا وتني مىة ًََخان ) ،  ٔأو جُسمى إًسـسًة ًَََْمََـْم  ** ٔأُي إٍمين ) إجليوب( :

 هََو 04ٔأو إًس َي إًىدري  تُهنا وتني مىة ثلًصحا كصن إعليازل  كصن  : ** ٔأُي جنس )إًرشق(

  ُشٍ إعلوإكِت ٔلَُِا ومن مص هبا

 : ذإت ؾصق  ** ٔأُي إًـصإق

 ومن مزنهل دون إعلَلات مفَلاثَ مزنهل 

 فِحصمون من مٌازهلم   -ٔكُي خسة مثال - انس مٌاًزِا دإذي ُشٍ إعلوإكِتإًياس هوؿان : 

 وك ذزل يف إًـمصة فاحلاج حيصم من مىة ًو اكن ممتخـا ًوو اكن كاران ٔأو مفصدإ 

 فِحصم من إعلَلات

 : فالتس ٔأن حتصم كدي ددول إعلَلاتإعلَلاتانس مٌاًزِا ذارج  

" وكَت رسول شل ظل شل ؿَََ وسظل ٔلُي إعلسًية ذإ إحلََفة ؤلُي إًضام إجلُْحفة ؤلُي 

 ن ٔأ ى ؿَهين من كري ٔأَُِن ممن ًٍصس إحلج وإًـمصة" علجنس كْصن  ؤلُي إٍمين ًََْمَـم، َُن ًِن و 

 ، ٔأما من دذي إحلصم وال ًٍصس إحلج وإًـمصةًـمصةًٍصس إحبج وإ فِيا إصرتط إإلحصإم ممن

 فال ًَزمَ إإلحصإم  

 ٔأي ماكهَ، من ٔأُهل  ٔأي ٕإحصإمَهل َِمفُ  –ٔأي ُشٍ إعلوإكِت  - ومن اكن دون ذزل

 ونشزل ٔأُي مىة هُيَون مهنا.

 . ُشإ إعلَلات ًوُس إحلصم، فاحلصم هل حسود ٔأدصى

 

 إحملارضة إًلادمة ٕإن صاء شل هخوكف ُيا ووس خوكي


